
Kup urządzenie i pobierz aplikację.
  

• Sprawdź stan powietrza, którym oddychasz.
• Dowiedz się, co możesz zrobić, aby poprawić jego 

jakość.
• Zobacz, jak radzą sobie inni.
• Skorzystaj z podpowiedzi i rekomendacji naszego 

programu

i zacznij ZDROWO ODDYCHAĆ!

• Gwarantujemy niską cenę. 
• Płacisz tylko raz, a dostęp do pomiarów 

i rekomendacji otrzymujesz zupełnie za darmo!

Twój sposób 

System ZDROWE ODDYCHANIE  
to kompleksowe rozwiązanie do 
walki ze SMOGIEM

System stworzony przez grupę naukowców z krakowskich 
uczelni we współpracy ze środowiskiem lekarzy 
specjalistów. 
Opracowaliśmy dla Was trzy rodzaje urządzeń 
do pomiaru zanieczyszczenia powietrza zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wszędzie tam, gdzie Cię to interesuje.

System ZDROWE ODDYCHANIE to:

• dokładny i bezpośredni pomiar pyłów smogowych 
PM10 i PM2,5 oraz lotnych związków organicznych 
VOC, stężenia CO2, a także temperatury, wilgotności 
i ciśnienia powietrza

• stały i niezależny od miejsca, w którym się 
znajdujesz, dostęp do danych w Platformie 
ZDROWE ODDYCHANIE na stronie  
www.ecolife.eu.com lub poprzez aplikację  
na Twoim smartphonie

• szybka i prosta komunikacja o zmianie stanu 
powietrza poprzez komunikację led na urządzeniu

• informacja o zagrożeniach przesyłana na twój 
telefon poprzez powiadomienia push

• platforma społecznościowa do wymiany opinii  
i doświadczeń w walce ze smogiem

• spersonalizowane rekomendacje zdrowotne  
i zalecenia medyczne wysyłane na bazie 
uzyskanych pomiarów

• ciche i ekonomiczne urządzenia zaprojektowane  
w nowoczesnym i uniwersalnym designie

• wyjątkowa możliwość wypożyczenia oczyszczacza 
z opcją zakupu

na zdrowy 
  oddech.

System ZDROWE ODDYCHANIE

Przyłącz się do Systemu
ZDROWE ODDYCHANIE.

Wejdź na: www.ecolife.eu.com
Zadzwoń: (012)333 77 24
Napisz do nas: hello@ecolife.eu.com
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POKONAJ SMOG!

Innowacyjne 
rozwiązanie 

do kontroli i poprawy jakości powietrza.
w Twoim domu i w Twoim mieście.



Chcesz żyć zdrowo i jak najdłużej 
zachować dobre samopoczucie.

 Dlatego dbasz o siebie. 
 Uprawiasz sport.  
 Dobrze się odżywiasz. 
 Unikasz stresów i używek.

A czy wiesz, jakim powietrzem 
oddychasz?

Dziś każdy z nas wie, jakim niebezpieczeństwem 
jest zanieczyszczenie powietrza. 

SMOG spowija nasze miasta i otaczające nas 
środowisko zewnętrzne. 
Wkrada się do naszych domów i miejsc pracy. 
Jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych i skraca 
nasze życie.
Nie ignorujesz tych zagrożeń, dlatego ważne są 
dla Ciebie ochrona i przeciwdziałanie skutkom 
zagrożeń, jakie stanowi zanieczyszczone powietrze.

Sięgnij po nowe rozwiązanie w walce ze SMOGIEM.
Sięgnij po ZDROWE ODDYCHANIE 
dla Ciebie i Twoich najbliższych.

PODEJMIJ WYZWANIE
i w dwóch krokach wprowadź 
zdrowe powietrze do swojego życia!

Dowiedz się, jakie naprawdę jest powietrze wokół Ciebie,  
i jak zwalczyć SMOG, 
aby nareszcie móc ZDROWO ODDYCHAĆ

• Otwórz aplikację lub zajrzyj na stronę www.
• Zobacz rekomendacje zdrowotne przygotowane 

specjalnie dla Ciebie.
• Odbieraj powiadomienia i alerty zdrowotne.
• Zobacz, jak radzą sobie inni. Skorzystaj z ich opinii 

i podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi 
Użytkownikami.

System ZDROWE ODDYCHANIE 
pomoże Ci wybrać, co 
najskuteczniej uchroni Cię przed 
zanieczyszczonym powietrzem.

Czy otworzyć okno i wywietrzyć mieszkanie?  
A może zamknąć okno, bo na zewnątrz zalega SMOG?  
Wyjść na spacer czy pozostać w domu? 
A może warto wyjechać poza miasto?  
Gdzie najlepiej? 
Możliwości jest wiele.

Sam zadecyduj, co najlepiej pozwoli 
Ci ZDROWO ODDYCHAĆ!

Skorzystaj z programu Oczyszczanie+
Kup lub wypożycz jeden z dostępnych oczyszczaczy 
powietrza i z dnia na dzień zacznij się cieszyć z coraz 
zdrowszego oddychania.
Usługa jako jedyna  Polsce pozwala na wypożyczenie 
sprzętu z możliwością jego zakupu po okresie testowym.

• Przyłącz się do Systemu  
ZDROWE ODDYCHANIE.

• Kup jedno z urządzeń,
• Pobierz aplikację lub zaloguj się na stronie  

www.ecolife.eu.com
• Zacznij pomiary i uzyskaj dostęp do stałego 

monitoringu jakości powietrza w Twojej okolicy 
i bezpośrednio w pomieszczeniach,  w których 
przebywasz. Zawsze i wszędzie, niezależnie gdzie 
jesteś.

• Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz.
• To pierwszy krok, abyś świadomie mógł wpłynąć 

na jakość swojego życia.

KROK 1Wiem KROK 2Działam

Wejdź na: www.ecolife.eu.com
Zadzwoń: (012)333 77 24
Napisz do nas: hello@ecolife.eu.com


